
 

 

 هترین سرآغازای نام تو ب

  دبستانششن  علوم تجربی

 زمیه پویا     :  پنجمدرس  هایو دانستنی سؤاالت

 

 اکهل کنیذ...

 .ضَد... درًٍی زهیي هی......................................... لرزُ تاػث آزادضذىٍقَع زهیي -1

 .رسذ... از داخل زهیي تِ سطح آى هی......................................ِ صَرت اهَاجکرُ، تِاًرشی حاصل از ضکستي سٌگ -2

 .ضًَذثثت هی................................  ای تِ ًامّا تَسظ ٍسیلِلرزُزهیي -3

 .گَیٌذهیفؼال ضَد، ًیوِی آى خارج هیاز دّاًِ................................  تِ آتطفطاًی کِ فقظ -4

 .است..........................................  خیس از فَایذّای کطاٍرزی حاصلایجاد زهیي -5

 ضَد.ّا استفادُ هیدر کف ساختواى..............................................  ی هؼذًی تِ ػٌَاىاز پَکِ -6

 لرزُ تیطتر است.است، احتوال زهیي......... .......................................... ی زهیي کِ دارایجاّایی از پَستِ -7

 ضَد.گًَِ فؼالیتی ًذارد، آتطفطاى ............................................ گفتِ هیتِ آتطفطاًی کِ ّیچ -8

 ....................... ٍ ................................... ّستٌذ....ّا ...........ی آتطفطاىتریي گازّای خارج ضذُ از دّاًِهْن -9

 ضَد.ضیریي ٍ سرکِ گاز ........................................... آزاد هیجَشاز هخلَط کردى  -11

 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √ ضًَذ.ّا تاػث خراتی در سطح زهیي هیلرزُی زهیيّوِ -11

 ⃝ ×       ⃝ √ کٌٌذ.ّای تسرگ جلَگیری هیلرزُّای خفیف از ٍقَع زهیيلرزُزهیي -12

 ⃝ ×       ⃝ √ ّا، حالت ضکٌٌذُ دارد.زهیي در تؼضی از قسوت -13

 ⃝ ×       ⃝ √ ّا است.ی آتطفطاىضذُ از دّاًِتریي گازّای خارجاکسیذ یکی از هْنکرتي دی -14

 ⃝ ×       ⃝ √ تر است.لرزُ از سطح زهیي تیطتر تاضذ، هیساى خراتی در سطح زهیي کنی کاًَى زهیيّر چِ فاصلِ -15

 ⃝ ×       ⃝ √ کٌٌذ.افتذ کِ هَاد آتطفطاًی از داخل زهیي تِ سطح آى راُ پیذا هیزهاًی اتفاق هی آتطفطاى -16
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 ⃝ ×       ⃝ √ ضًَذ.فؼال ٍ خاهَش تقسین هیی فؼال، ًیوِّا از ًظر ساختواى ٍ ضکل تِ سِ دستِآتطفطاى -17

 ⃝ ×       ⃝ √ تفتاى یک آتطفطاى خاهَش است. -18

 ⃝ ×       ⃝ √ .کٌذٍرتر هیاکسیذ هاًٌذ اکسیصى، آتص را ضؼلِگاز کرتي دی -19

 ⃝ ×       ⃝ √ ضَد.ی آى هَاد آتطفطاًی جاهذ، هایغ ٍ گاز خارج هیتِ آتطفطاًی کِ در حال حاضر از دّاًِ -21

 

 پاسخ دهیذ...

 لرزُ است؟ تا خظ تِ ّن ٍصل کٌیذ.ّا هرتَط تِ کذام ًَع از اثرات حاصل از زهیيّر یک از خسارت -21

 لرزهزمیه اثرات حاصل از  هاخسارت

 سرپرست شدن کودکان  .بی

 

 .  بهداشتی

 .  ساختماوی .  های واگیرشیوع بیماری

 .  اجتماعی های آب و گاز  .شکسته لوله

 

 آیذ؟ٍجَد هیًِ تِلرزُ چگَزهیي -22

  ضًَذ؟ چرا؟ّا تاػث خراتی در سطح زهیي هیلرزُی زهیيآیا ّوِ -23

 ؟ضَدلرزُ تاػث تغییراتی در سطح زهیي هیچرا زهیي -24

 ای دارد؟ّای خفیف )تا ضذت کن( چِ فایذُلرزٍُقَع زهیي -25

 ؟لرزُ تیطتر استّای پَستِ احتوال زهیيدر کذام قسوت -26

 ی ایوٌی تٌَیسیذ.ترای ّر کذام، یک تَصیِ -27

 لرزُ:الف( قثل از ٍقَع زهیي

 لرزُ:ب( ٌّگام ٍقَع زهیي

 لرزُ:ج( تؼذ از ٍقَع زهیي

 جذٍل زیر را کاهل کٌیذ. -28

 لرزُاثرات حاصل از زهیي

 اجتواػی ساختواًی تْذاضتی

   

   

2 



 

 

 

 تَاى اًجام داد، را تٌَیسیذ.لرزُ هیدٍ فؼالیت اًساى دٍستاًِ کِ تؼذ از ٍقَع زهیي -29

 افتذ؟آتطفطاى چِ زهاًی اتفاق هی -31

 ؟ ًام تثریذ.ضًَذّا تِ چٌذ دستِ تقسین هیی آتطفطاىهَاد خارج ضذُ از دّاًِ -31

 ضًَذ؟ ًام تثریذ.ّا از ًظر فؼالیت تِ چٌذ دستِ تقسین هیآتطفطاى -32

 فؼال ٍجَد دارد؟چِ تفاٍتی تیي آتطفطاى فؼال ٍ ًیوِ -33

 هٌظَر از آتطفطاى خاهَش چیست؟ یک هثال تسًیذ. -34

 دٍ فایذُ ٍ دٍ ضرر آتطفطاى را تٌَیسیذ. -35

 اکسیذ است.کرتي دییکی از گازّای آتطفطاًی، گاز  -36

 کرد؟تَاى تا یک آزهایص سادُ ایي گاز را تَلیذ هیالف( چگًَِ هی

 تَاى ًَع گاز حاصل را تؼییي کرد؟ب( چگًَِ هی

 

 ...تعریف کنیذ

 آتطفطاى فؼال -37

 ًگارلرزُ -38

 

 انتخاب کنیذ...

 تاضذ؟ّای آتطفطاًی هییک جسء سٌگکذام -39

 ی هعذًیپَکِ( 4                      هزهز( 3                 هاسِ سٌگ( 2                سٌگ آّک( 1

 ؟استکذام آتطفطاى در ایراى ًیوِ فؼال  -41

 تفتاى( 4                      الًَذ( 3                        سٌْذ( 2                      سبالى( 1

 ؟تچیسفؼال ٍیصگی آتطفطاى ًیوِ -41

                  داضتي هَاد آتطفطاًی هایع ٍ گاس( 2                                                  خزٍج گذاسُ( 1

 خزٍج هَاد آتطفطاًی جاهذ، هایع ٍ گاس( 4                                      خزٍج گاسّای هختلف( 3

 ؟لرزُ استکذام هَرد از اثرات ساختواًی زهیي -42

 ضکستي سذ( 4        افشایص جاًَراى ًالل بیواری( 3       آلَدگی هَاد غذایی( 2                      بیکاری( 1

 ؟تاضذًویکذام هَرد از فَایذ آتطفطاى  -43

     تطکیل جشایز جذیذ( 2                                               تطکیل دریاچِ( 1

 ّای کطاٍرسیایجاد سهیي( 4                                     ّای اسیذیریشش باراى( 3
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 ؟ًذارد ّا تِ کذام ػاهل تستگیهیساى تخریة ساختواى -44

               ًَع هصالح ساختواًی( 2                                             لزسُبشرگی سهیي( 1

 لزسُسهیي ٍلَع سهیي( 4                                               لزسُهذت سهیي( 3

 ؟تریي گازّای آتطفطاًی کذام اًذهْن -45

                        اکسیذ ٍ اکسیضىکزبي دی( 2                                 اکسیذبخار آب ٍ کزبي دی( 1

 اکسیضى ٍ بخار آب( 4                                                کلز ٍ بخار آب( 3

 ؟ضَدضیریي ٍ سرکِ چِ گازی تَلیذ هیتر اثر ٍاکٌص جَش -46

 کلز( 4                     اکسیضى( 3             اکسیذکزبي دی( 2                    آب بخار( 1

 ؟ضَدآتص هیکذام گاز سثة خاهَش ضذى  -47

 کلز( 4                     اکسیضى( 3                      آب بخار( 2           اکسیذکزبي دی( 1
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 علوم تجربی ششن دبستان پنجنسؤاالت درس  ناههپاسخ

             آتطفطاى   5                                گاس    4           ًگارلزسُ    3                ایلزسُ    2            اًزصی    1

   اکسیذکزبي دی  11    اکسیذدیکزبي  –بخار آب   9            خاهَش   8  ضکستگی )گسل(     7              عایك   6

 درست   15                درست     14      درست         13       درست            12     درست  ًا    11

               درستًا   21              درست ًا    19      درست    ًا    18     درست        ًا    17      درست       16

 تواًیساخ ← ّای آب ٍ گاسضکستي لَلِ ، بْذاضتی ← ّای ٍاگیزضیَع بیواری ، اجتواعی ← سزپزست ضذى کَدکاىبی   21

 ضکٌذ.ی سهیي در اثز ًیزٍّای حاصل اس درٍى سهیي هیکزُافتذ کِ سٌگلزسُ ٍلتی اتفاق هیسهیي    22

لزسُ تا سطح سهیي ٍ ضکل ٍ ی کاًَى سهیيلزسُ، هذت آى، فاصلِخیز، هیشاى خزابی بستگی بِ ضذت سهیي    23

 استحکام بٌاّا دارد.

ای اس داخل سهیي بِ سطح آى لزسُی سهیي بِ صَرت اهَاجکزُلزسُ، اًزصی حاصل اس ضکستي سٌگٌّگام سهیي    24

 ضَد.رسذ ٍ باعث تغییزاتی در سطح سهیي هیهی

 کٌٌذ.تز جلَگیزی هیّای بشرگلزسُّای خفیف اس تجوع اًزصی در داخل سهیي ٍ ٍلَع سهیيلزسُسهیي    25

 جاّایی کِ ضکستگی )گسل( ٍجَد دارد.    26

 ج( بستي ضیزّای اصلی گاس ٍ آب، ب( استفادُ ًکزدى اس آساًسَر، ّای اهي خاًِ، هذرسِ ٍ هحل کارالف( ضٌاسایی هحل    27

 کوبَد دارٍ -2ّا  آلَدگی آب -1بْذاضتی:   28

 ضکستي سذّا -2ّا  ضیطِ ضکستي -1ساختواًی:       

 بیکاری -2اس دست دادى عشیشاى   -1اجتواعی:       

 کوک بِ کَدکاى ٍ سالوٌذاى -2کوک بِ هصذٍهیي   -1  29

 کٌٌذ.کِ هَاد آتطفطاًی اس داخل سهیي بِ سطح آى راُ پیذا هیسهاًی   31

 گاس -3هایع   -2جاهذ   -1دستِ:  3   31

 خاهَش -3فعال   ًیوِ -2فعال   -1دستِ:  3   32

فعال فمط ی آتطفطاى ًیوِضَد ٍلی اس دّاًِی آتطفطاًی فعال، هَاد آتطفطاًی جاهذ، هایع ٍ گاس خارج هیاس دّاًِ   33

 ضَد.گاس خارج هی

 ضَد. هثل سٌْذ ٍ سبالىگًَِ فعالیتی ًذارد، آتطفطاى خاهَش گفتِ هیبِ آتطفطاًی کِ ّیچ   34

 ی گزدضگزیتَسعِ -2دریاچِ  تطکیل  -1ّا: فایذُ   35

 ّای اسیذیریشش باراى -2اًتطار گاسّای سوی   -1ضزرّا:        

 ضَد.اکسیذ تَلیذ هیضیزیي ٍ سزکِ را در یک ظزف با ّن هخلَط کٌین، گاس کزبي دیالف( اگز همذاری جَش   36

 ضَد.ی آى خارج هید آتطفطاًی اس دّاًِّای اخیز هَاآتطفطاى فعال آتطفطاًی است کِ در حال حاضز یا در سال   37

 کٌذ.لزسُ را ثبت هیای است کِ ضذت سهیيٍسیلِ   38

                               صحیح است.« 3»ی گشیٌِ  41               صحیح است.« 4»ی گشیٌِ  41               صحیح است. «4» یگشیٌِ  39

 صحیح است.« 4»ی گشیٌِ  44               صحیح است.« 3»ی گشیٌِ  43               صحیح است.« 4»ی گشیٌِ  42

  صحیح است.« 1»ی گشیٌِ  47               صحیح است.« 2»ی گشیٌِ  46               است.صحیح « 1»ی گشیٌِ  45
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